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Ele mostra a vida de um funcionário da linha de produção 
de uma grande indústria, apresenta um pouco do 
pensamento da sociedade da época (anos 30), a força de 
trabalho, o direito dos trabalhadores e os problemas 
relacionados a esses temas com muita inteligência e ironia.

Contextualização

Título do Filme: TEMPOS MODERNOS (Modern Times, EUA 1936)
Direção: Charles Chaplin
Elenco: Charles Chaplin, Paulette Goddard, 
87 min. preto e branco, Continental
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Metodologia de Resolução de Problemas

PROCESSO GERAL DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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Exemplo do uso da lógica sistemática na 
solução de problemas:

Um tesouro e dois homens numa ilha.



Contextualização
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A filosofia de gestão deste sistema está 
pautada no levantamento de fluxos 
para a redução de desperdícios:

✓ produção
✓ tempo
✓ transporte
✓ processamento
✓ inventário
✓ movimento
✓ defeitos

O sistema Lean Manufacturing foi traduzido popularmente 
como Manufatura Enxuta. Foi um sistema criado e 
difundido no Japão pós-guerra por um executivo da Toyota.
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Como montar um Diagrama de Pareto
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Criando o gráfico
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Resumo
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Características de Processos

7. Um processo sempre tem um controle;

8. Todo processo tem um executante responsável;

9. Todo processo tem um objetivo;

10. Todo processo deve ter uma abrangência definida;
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Os processos são apresentados por meio de cinco partes:
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1. Processamento: 

2. Transporte: 

3. Inspeção: 

4. Espera: 

5. Estocagem:

Subdivisão de processos

Símbolos usados em processos

Inspeção ocorre na medida 
que o trabalho acontece.

A inspeção ocorre durante o 
transporte.



AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICOProf. Marcus Vinicius - Business & Life Coach - www.kikofernandes.com.br



AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

Listas de técnicas:
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Técnicas de registros de processos
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Registros de Trabalho

• Diagrama de SpaguettiListas de técnicas:

Fonte: Implantação de trabalho padronizado 
em indústria alimentícia. TCC, USP, 2013, 
Julia Maria Restiano Mattos
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• Gráfico Homem - máquina

Operação de venda de café, 

com processo de moagem na 
hora.
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Frederick Taylor – o pai da administração científica - dedicou-se profundamente a entender a
eficiência dos trabalhadores, e partir de suas observações, desenvolveu métodos para
otimizar o trabalho na produção industrial. Sua grande contribuição à administração é
chamada de:

A. Estudo de escala industrial

B. Estudo de métodos

C. Estudo de processos

D. Estudo de tempos

E. Estudo de movimentos
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A Metodologia de Análise e Solução de Problemas (MASP) é uma estratégia simples e eficaz de
abordar problemas em processos industriais, subdividida em 5 partes. Em ordem de
abordagem, as etapas são:

A. avaliação das alternativas, definição do problema, análise do problema, pesquisa de 
possíveis soluções e recomendação para ação.

B. análise do problema, avaliação das alternativas, definição do problema, pesquisa de 
possíveis soluções e recomendação para ação.

C. análise do problema, definição do problema, avaliação das alternativas, pesquisa de 
possíveis soluções e recomendação para ação.

D. definição do problema, análise de soluções, pesquisa de possíveis alternativas, avaliação 
das alternativas e recomendação para ação.

E. definição do problema, análise do problema, pesquisa de possíveis soluções, avaliação das 
alternativas e recomendação para ação.
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Ferramenta essencial para mostrar em detalhes todas as causas possíveis em um problema ou
condição, para se descobrir a sua verdadeira causa-raiz. Estamos nos referindo à qual
ferramenta fundamental da gestão:

A. Diagrama de Pareto

B. Fluxograma

C. Diagrama de Ishikawa

D. Ciclo PDCA

E. 5W2H
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O TOC, conhecido como Teoria das Restrições, é uma ferramenta importante para...

A. Focalizar os esforços de melhorias no elo mais fraco da cadeia produtiva 
(gargalos), pois é esta etapa que determina o desempenho global do processo.

B. Melhorar os processos dentro das empresas, eliminando não conformidades e 
defeitos de acordo com as especificações da empresa.

C. Acompanhamento da fadiga humana, para evitar a queda no desempenho do 
colaborador.

D. Flexibilização do processo, propiciando produções rápidas de diferentes lotes de 
grandes variedades de produtos.

E. Eliminar atividades e processos que não trazem valor agregado.
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O diagrama de Gantt é um gráfico desenvolvido em 1917 pelo engenheiro mecânico Henry
Gantt, esse diagrama é utilizado como uma ferramenta de controle de produção. Sua principal
utilidade é

A. ilustrar o custo entre as diferentes etapas de um projeto.

B. ilustrar o tempo entre as diferentes etapas de um processo.

C. ilustrar os gargalos das diferentes etapas de um projeto.

D. ilustrar o avanço das diferentes etapas de um processo.

E. ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projeto.



O diagrama de Gantt é um gráfico desenvolvido em 1917 pelo engenheiro mecânico Henry
Gantt, esse diagrama é utilizado como uma ferramenta de controle de produção. Sua principal
utilidade é

A. ilustrar o custo entre as diferentes etapas de um projeto.

B. ilustrar o tempo entre as diferentes etapas de um processo.

C. ilustrar os gargalos das diferentes etapas de um projeto.

D. ilustrar o avanço das diferentes etapas de um processo.

E. ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projeto.



O Fluxograma é um tipo de Diagrama que pode ser entendido como uma representação
esquemática de um processo. Com relação ao nível de informações em um fluxograma, podemos
classifica-los em 3 tipos, sendo:

A. Um macro fluxograma mostrará etapas de ações chave, mas nenhum quadro de decisão. Um Fluxograma 
intermediário mostrará pontos de decisão e de ação. Um micro fluxograma mostrará pequenos detalhes.

B. Um macro fluxograma mostrará pontos de decisão e de ação, mas nenhum quadro de decisão. Um Fluxograma 
intermediário mostrará etapas de ações chave. Um micro fluxograma mostrará pequenos detalhes.

C. Um macro fluxograma mostrará etapas de ações chave em detalhes. Um Fluxograma intermediário mostrará 
pontos de decisão e de ação. Um micro fluxograma mostrará instruções de utilização.

D. Um macro fluxograma mostrará etapas de ações chave juntamente com quadro de decisão. Um Fluxograma 
intermediário mostrará pontos de decisão e de ação. Um micro fluxograma mostrará pequenos detalhes.

E. Todo tipo de fluxograma mostrará etapas de ações chave, porém apenas um fluxograma intermediário 
mostrará pontos de decisão e de ação com quadro de decisão, cabendo ao micro fluxograma mostrar 
pequenos detalhes.
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"Pode ser entendida como o trabalho desenvolvido sobre o material por homens e máquinas em
um determinado tempo. Criam e entregam serviços e produtos pela transformação de entradas
em saídas." Estas afirmações referem-se à:

A. Processos produtivos

B. Projetos produtivos

C. Processos de controle

D. Operações de produção

E. Sistemas de trabalho
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Tanto os Projetos quanto as Operações são executado por pessoas, limitados aos recursos
disponíveis e executados e controlados para atingir objetivos da organização. Porém, a principal
diferença entre eles:

A. está na duração de cada um

B. está no tipo de equipes de trabalho

C. está no orçamento destinado

D. está no tempo de existência da empresa

E. está na habilidade dos colaboradores
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Na formulação das estratégias do negócio é necessário que sejam realizados estudos e análises
sobre os ciclos de vida dos produtos, pois estes influenciam e podem comprometer o alcance das
estratégias estabelecidas. Considerando as etapas do ciclo de vida do produto, assinale a opção
que tem apenas afirmativas corretas: I - Na introdução há pouco conhecimento do produto ou do
negócio, custos baixos, grandes despesas com promoção / divulgação e altas margens de lucro. II
- No crescimento há o aumento da demanda. III - Na maturidade há a diminuição das vendas e
pressão pelo aumento de preço. IV - No declínio há a diminuição da demanda até a extinção.

A. Somente as afirmativas I, IV estão corretas
B. Somente as afirmativas I, II estão corretas
C. Somente as afirmativas II, IV estão corretas
D. Somente as afirmativas III, IV estão corretas
E. Somente as afirmativas II, III estão corretas
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Podem ser considerados como custos de produção:

A. despesas, desperdícios, administração, logística

B. investimentos, despesas, perdas, marketing

C. perdas, refugos, desperdícios, despesas

D. perdas, ganhos, investimentos, desperdícios e inflação

E. material de escritório, matéria prima, energia elétrica e mão de obra
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As empresas empregam diferentes tipos de trabalhos, realizados por diferentes colaboradores. O
custo de mão de obra direta precisa ser avaliado com clareza pois afeta a composição geral do
custo de produção. No tocante a mão de obra direta, as empresas podem ser divididas em:

A. informatizada, analógica e digital

B. mecanizada, atualizada e analógica

C. artesanal, mecanizada, automatizada

D. de matéria-prima, de produto industrializado e de prestação de serviço

E. do primeiro setor, do segundo setor e do terceiro setor
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Todo tipo de planejamento tem diferentes amplitudes. De um modo geral, os planejamentos
podem ser descritos como segue: I. é macro-orientado, abrange a totalidade da empresa. II.
aborda cada unidade da empresa separadamente. III. é micro-orientado, abrange apenas as
tarefas da operação. Os itens I, II e III referem-se, respectivamente, aos planejamentos

A. Estratégico, tático e operacional.

B. Tático, operacional e estratégico.

C. Operacional, tático e estratégico.

D. Estratégico, operacional e tático.

E. Tático, estratégico e operacional.
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Dentre as opções abaixo, assinale a que melhor motiva o mapeamento do fluxo de trabalho em
uma organização:

A. O mapeamento permite avaliar atividades que podem ser agrupadas e outras que podem ter sua 
sequência alterada no processo, otimizando a produção.

B. O mapeamento permite avaliar a distribuição de colaboradores no arranjo físico de empresas, 
permitindo uma redistribuição melhor de recursos consumíveis, otimizando a produção.

C. O mapeamento favorece o escoamento adequado de produto, insumos e pessoas, evitando desperdícios 
e perdas no processo produtivo.

D. O mapeamento oferece uma visão global da infraestrutura disponível para o planejamento estratégico 
de longo período, permitindo a expansão do processo produtivo.

E. O mapeamento reorganiza a distribuição de tempos de espera entre as operações, minimizando as 
atividades ociosas na linha de produção.
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Um processo de transformação é a atividade sobre entradas que modifica materiais, informações
e recursos oferecendo como saída novos processos, produtos e serviços. Sobre um processo
podemos dizer que:

A. Um processo sempre utiliza recursos não consumíveis.

B. Um processo nunca utiliza recursos não consumíveis.

C. Todo processo deve ter uma abrangência indefinida.

D. Um processo acontece num período de tempo interminável.

E. Um processo tem pode ou não ter uma saída.
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Na matriz de Desdobramento da Qualidade Funcional (QFD), também conhecida como “Casa da
Qualidade”, temos o departamento interno de pesquisa e desenvolvimento avaliando as
características técnicas dos produtos dos concorrentes para comparar com os requisitos técnicos
do produto e processo produtivo interno da empresa. Essa atividade é classificada como sendo:

A. Matriz de correlação

B. Requisitos do cliente

C. Benchmarking externo

D. Benchmarking interno

E. Requisitos do produto
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Os registros dos processos de trabalho são importantes para mostrarem o processo de maneira
detalhada, com os passos essenciais para sua execução, permitindo uma avaliação da eficiência
das operações, esperas e transporte. Podemos dividir esses registros em dois grandes grupos:

A. Sucessão de eventos e Trajetórias

B. Custos Fixos e Custos Variáveis

C. Recursos internos e Recursos externos

D. Entradas e Saídas

E. Mão de obra direta e Mão de obra indireta
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É um diagrama desenhado sobre o layout do sistema de produção avaliado. Mostrará a
movimentação física de produtos, pessoas, documentos, etc. pelos departamentos de uma
instalação. Estamos falando de um:

A. Diagrama de Trajetórias

B. Diagrama de Pareto

C. Diagrama de Ishikawa

D. Mapofluxograma

E. Fluxograma do processo
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AULA 03: MECÂNICA  1 – MOVIMENTO DOS CORPOS

Atividades para nota AV1

Exercícios da Aula 06: Sistemas de Produção

https://forms.gle/4f35BiSRRiS1H9EV6

Exercícios da Aula 07: Operações e Projetos

https://forms.gle/mWizFjEJPHWkvs2ZA

Exercícios da Aula 08: Planejamento e Custos

https://forms.gle/GgBVYDU1sELmk8w38
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https://forms.gle/4f35BiSRRiS1H9EV6


AULA 03: MECÂNICA  1 – MOVIMENTO DOS CORPOS

Atividades para nota AV1

Exercícios da Aula 06: Sistemas de Produção

https://forms.gle/4f35BiSRRiS1H9EV6

Exercícios da Aula 07: Operações e Projetos

https://forms.gle/mWizFjEJPHWkvs2ZA

Exercícios da Aula 08: Planejamento e Custos

https://forms.gle/GgBVYDU1sELmk8w38

ATENCÃO: Data limite para a entrega de todas as atividades
30 abril de 2020

https://forms.gle/4f35BiSRRiS1H9EV6


AULA 03: MECÂNICA  1 – MOVIMENTO DOS CORPOS

Atividades para nota AV 1

Ao final das aulas, estará disponível o “Exercício 
para Aula #” em formulário Google Forms.

Vale de 0 a 10. Perguntas não respondidas serão 
zeradas.

A média da AV1 será a média aritmética de 
todos os exercício aplicados até fim de abril.

https://forms.gle/FP93HTBsg1C9veJM7

https://forms.gle/FP93HTBsg1C9veJM7


AULA 03: MECÂNICA  1 – MOVIMENTO DOS CORPOS

Atividades para nota AV 1

Ao final das aulas, estará disponível o “Exercício 
para Aula #” em formulário Google Forms.

Vale de 0 a 10. Perguntas não respondidas serão 
zeradas.

A média da AV1 será a média aritmética de 
todos os exercício aplicados até fim de abril.

https://forms.gle/FP93HTBsg1C9veJM7

https://forms.gle/FP93HTBsg1C9veJM7


Média aritmética das Listas de Exercícios + 
trabalhos
Notas / 4

Composição da nota AV1



Média aritmética das Listas de Exercícios + 
trabalhos
Notas / 4

Nota Final AV1:

Composição da nota AV1

Média aritmética das Partes A e B 
+ pontos extras

Notas / 2

Parte A: 
múltipla

Parte B:
dissertativa

Média Prova + Média das Listas 

2



Média aritmética das Listas de Exercícios + 
trabalhos
Notas / 4

Nota Final AV1:

Composição da nota AV1

Média aritmética das Partes A e B 
+ pontos extras

Notas / 2

Parte A: 
múltipla

Parte B:
dissertativa

Média Prova + Média das Listas 

2

ATENCÃO: Data da Prova das 19h às 22h35
13 maio de 2020



Parte A: das 19h às 20h40

• Entrar no Teams às 19h;
• Vou colocar uma lista de presença para vocês 

preencherem;
• Vou compartilhar o link Google Forms para responderem 

as questões múltipla escolha. Vale ao todo 6 pts.
• Tirar PrintScreen da tela com questões respondidas.

Parte A da Prova – Multipla escolha Google Forms



Parte A da Prova – Multipla escolha Google Forms

https://forms.gle/ZgzbqfF7VkKQvtJu9

https://forms.gle/ZgzbqfF7VkKQvtJu9


Parte B da Prova – Dissertativa + Foto do caderno

Parte A: das 19h às 20h40

• Entrar no Teams às 19h;
• Vou colocar uma lista de presença para vocês 

preencherem;
• Vou compartilhar o link Google Forms para responderem 

as questões múltipla escolha. Vale ao todo 6 pts.
• Tirar PrintScreen da tela com questões respondidas.

Parte B: das 21h às 22h35

• Entrar no SIA às 21h
• Responder a prova dissertativa
• Enviar pelo próprio SIA (não pode ser outra forma)
• Vale ao todo 4 pts.





Parte B da Prova – Dissertativa + Foto do caderno



Parte B da Prova – Dissertativa + Foto do caderno



AULA 03: MECÂNICA  1 – MOVIMENTO DOS CORPOS

PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO 
NAS AULAS ON-LINE

Principais pontos da reunião de colegiados:

• Aplicar exercícios práticos e interativos;
• Trabalhar com textos e debater com os 

alunos;
• Pedir para os alunos aparecerem durantes as 

aulas e criar um espaço para chamada oral;
• Utilizar o tempo de aula igualmente a aula 

física. Quando houver dois tempos da aula, 
realizar o intervalo;

• Fazer a chamada dos alunos presentes;

Prof. Marcus Vinicius - Business & Life Coach - www.kikofernandes.com.br



AULA 1: O MÉTODO CIENTÍFICO

AVANCE PARA FINALIZAR 
A APRESENTAÇÃO.


